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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. признава историческата отговорност, която ЕС и другите основни емитенти на 
парникови газове носят по отношение на развиващите се страни и хората в 
неравностойно положение, по-специално жените, които са първите потърпевши от 
изменението на климата; посочва необходимостта ЕС отново да поеме лидерска 
роля в международните преговори по изменението на климата, за да постигне 
амбициозно обвързващо споразумение на РКОНИК в Париж през 2015 г., въз
основа на процес на справедливо споделяне на усилията; подчертава, че за да бъде 
убедителен в тази лидерска роля и да насърчи всички останали държави да поемат 
ангажименти за намаляване на емисиите, ЕС първо трябва да засили усилията си за 
намаляване на собствените си емисии, като се стреми към по-високия диапазон на 
своята цел за намаляване на емисиите на парникови газове от 80—95 % до 2050 г.;

2. признава, че времевата рамка за глобални действия бързо намалява според 
последните научни доклади на МГИК и че цената на бездействието е няколко пъти 
по-висока от разходите за ранните действия в областта на климата; изразява 
тревога, че климатичните въздействия имат потенциал да забавят наскоро 
отбелязания напредък по отношение на постигането на Целите на хилядолетието за 
развитие (ЦХР), че биха могли да увеличат глада в световен мащаб с 10—20 % до 
2050 г. и вече водят до загуба на живот и поминък в най-бедните и най-уязвими 
държави;

3. подчертава необходимостта да се гарантира приоритетно, че развитите страни 
първи ще намалят бързо собствените си емисии и ще осигурят на развиващите се 
страни финансови потоци за адаптиране и смекчаване на последствията; съветва 
обаче да не се използват компенсаторни механизми като Механизма за чисто 
развитие (МЧР), като има предвид, че подобни механизми са се оказали 
недостатъчно ефективни инструменти за намаляване на емисиите на парникови 
газове и че те забавят съществените структурни промени в икономиките на 
развитите страни;

4. признава международно приетата цел в областта на климата за задържане на 
увеличението на средното глобално затопляне под 2 градуса Целзий, в сравнение с 
равнището преди началото на индустриализацията; 

5. призовава държавите членки да приемат три обвързващи цели за 2030 г., а именно 
намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 50% спрямо равнищата от 
1990 г., дял на възобновяемата енергия от най-малко 40% и увеличаване в най-
малко 30% на енергийната ефективност; припомня, че енергийната ефективност и 
разпространението на възобновяемите източници на енергия намаляват емисиите на 
парникови газове и поради това улесняват постигането на целта на ЕС за 
намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 50 %;
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6. настоятелно призовава Комисията и държавите членки постепенно да спрат 
субсидиите и държавните помощи за изкопаемите горива и ядрената енергетика и да 
изградят окончателно вътрешния пазар на електроенергията по начин, който 
облагодетелства възобновяемата енергия;

7. подчертава необходимостта да се намали въглеродния отпечатък на транспортния 
сектор; във връзка с това отбелязва, че някои биогорива не успяват да отговорят на 
очакванията по отношение на намаляването на емисиите на парникови газове, че те 
могат да допринесат за повишаване на цените на продоволствията чрез 
конкуренцията за земя и и биха могли да застрашат достъпа до ресурси от 
жизненоважно значение, включително до земя и вода, на местните и коренни 
общности в развиващите се страни; споделя мнението, че за да се избегнат 
отрицателните въздействия върху правото на храна, публичните стимули за 
производството на биогорива от селскостопански култури (като задължителната цел 
на ЕС за 10 % дял на възобновяеми източници на енергия в транспорта или 
субсидиите) трябва да бъдат намалени и премахнати не по-късно от 2020 г.; по-
специално призовава да се предприемат ефективни мерки за предотвратяване на 
вредните социални и екологични въздействия на производството на биомаса за 
енергия за европейските пазари;

8. подчертава необходимостта от намаляване на енергийното потребление в сектора на 
транспорта, тъй като, ако цялостното търсене на енергия в транспорта продължава 
да расте, е вероятно устойчивото постигане на цел за дял на енергията от 
възобновяеми източници да става все по-трудно;

9. подчертава необходимостта от постигане на съвместимост между развитието и 
целите, свързани с изменението на климата; изтъква, че изменението на климата 
застрашава способността на цели региони да се изхранват, като по този начин 
доказва връзките с целта за глобално премахване на бедността, залегнала както в 
основата на ЦХР, така и в целите за устойчиво развитие (ЦУР), стартиран от 
конференцията „РИО+20“; призовава тези два процеса да бъдат интегрирани в 
единна, всеобхватна рамка за периода след 2015 г.;

10. припомня ангажимента, поет от ЕС по силата на Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата, да подкрепя усилията на развиващите се страни, особено на 
най-слабо развитите страни, за смекчаване на последствията от изменението на 
климата и адаптиране към тях, и увеличаване на издръжливостта посредством 
изграждане на капацитет, инвестиции в научноизследователска дейност, трансфер 
на технологии и принос към Зеления фонд за климата, който неотложно трябва да 
стане напълно функциониращ;

11. подчертава решаващата роля на финансите в създаването на условия за развиващите 
се страни за предприемане на амбициозни действия в областта на климата; поради 
това настоява за необходимостта от изграждане на последователни финансови 
структури, свързани с изменението на климата; призовава за по-големи усилия от 
държавите членки да допринесат за изпълнение на ангажимента, поет от развитите 
страни, да предоставят най-малко 100 милиарда щатски долара годишно за 
финансиране на мерки, свързани с климата, в допълнение към ангажимента да 
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изплатят 0,7 % от БНД като официалната помощ за развитие, до 2020 г.;

12. изтъква факта, че жените в най-слабо развитите страни са тези, които носят най-
много отговорности в секторите, застрашени от изменението на климата; 
подчертава важността и необходимостта от анализ на проблемите, свързани с пола, 
и включване на измерението за равенство между половете във всички дейности за 
смекчаване на последствията от изменението на климата или адаптиране и 
намаляване на рисковете от бедствия, финансирани от ЕС или от държавите членки;

13. подчертава необходимостта да се разгледа нарастващото въздействие на 
авиационните емисии върху изменението на климата; предвид това, изразява 
съжаление, че ЕС трябваше временно да замрази изпълнението на схемата на ЕС за 
търговия с емисии по отношение на полети, които не са в рамките на ЕС; 
подчертава необходимостта от разширена и по-добре функционираща схема за 
търговия с емисии (СТЕ), която предоставя ефикасни климатични цели и ефективни 
стимули за намаляване на емисиите на парникови газове, осигурява разумна цена за 
CO2 и отразява реалната стойност на изкопаемите горива;  подчертава, че общата 
стойност на въглеродните кредити трябва да намалява постепенно, така че да се 
постигне неутрално въздействие върху климата през 2050 г.; счита, че е от 
съществено значение да се генерира  допълнително финансиране за мерките, 
свързани с климата, както и да се задели, в рамките на СТЕ, процент от приходите 
от тръжни продажби за финансиране на мерките, свързани с климата за постигане 
на напълно функциониращ Зелен фонд за климата;

14. отбелязва, че скорошен доклад на Европейската агенция за околната среда е 
установил, че между 1990 г. и 2012 г. ЕС е намалил своите емисии с 18 %, което се 
доближава до целта за 20 % намаляване на емисиите до 2020 г.; поради това 
призовава европейските лидери да повишат настоящата цел в областта на климата 
за 2020 г. на 30 %, за да се избегне бездействието в оставащия период до посочената 
година.
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